
From: Nick Gilmoor <Nick.Gilmoor@vng.nl>
Sent: Tuesday, January 26, 2021 1:12:50 PM
To: Gemeente Veldhoven
Cc: Denise Coenegracht 
Subject: LAATSTE HERINNERING: Peiling 2021 stand van zaken implementatie VN-verdrag Handicap in uw gemeente

Geachte heer/mevrouw,

In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (VN-verdrag Handicap) geratificeerd. Doel van het 

Verdrag is een gelijkwaardige deelname in de samenleving van mensen met een beperking. Dat gaat niet vanzelf, daarom heeft het ministerie 

van VWS als steun in de rug het programma Onbeperkt Meedoen ontwikkeld.

De uitvoering van het Verdrag vindt vooral in gemeenten plaats. Iedere gemeente wordt geacht beleid te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat 

alle inwoners gelijkwaardig kunnen meedoen. Deze verplichting heet ook wel de Lokale Inclusie Agenda. De VNG is daarom gevraagd om 

binnen het programma Onbeperkt Meedoen stimuleringsactiviteiten voor gemeenten te ontwikkelen. Dat doet de VNG via het project Iedereen 

doet mee.

Als vervolg op de inventarisaties in januari 2018, 2019 en 2020, is de VNG benieuwd in hoeverre u als gemeente – al of niet met ondersteuning 

van de VNG – bezig bent om uitvoering te geven aan het VN-verdrag Handicap en of u daarbij (meer) ondersteuning van de VNG wenst.

Om daar een beeld van te krijgen en ons aanbod daarop aan te passen vragen wij u om deel te nemen aan een kort onderzoek van ongeveer 5 

minuten.  

De link naar de korte vragenlijst voor het onderzoek vindt u hieronder. Ter informatie zijn ook alle vragen in de bijlage toegevoegd.

Let op: het invullen van de vragenlijst moet gebeuren via de volgende link: Peiling 2021 stand van zaken implementatie VN-verdrag Handicap in 

uw gemeente

Het onderzoek sluit op 31 januari 2021.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, 

Nick Gilmoor 

Projectondersteuner Iedereen doet mee! 

en 

Denise Coenegracht

Projectmedewerker Iedereen doet mee!

Gemeenten aan de slag met het VN-verdrag Handicap
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